
VII. zsoltár
1 Hagyjon el Téged
a népek gyülekezete,
de Te ne hagyd el a népeket!
2 Felettök térj vissza
a magasságba!
3 Ne ítéld meg a népeket,
bírálj meg engem, Uram!
4 Ítéld meg a népeket, de
ne bírálj meg engem, Uram!
5 Szerezd vissza a magasságot,
de ne száműzd a repülőket,
űrállomásokat és műholdakat.
6 Szedd viszont össze
az űrszemetet!
7 És a földön se ártana
takarítanod! Építési törmelék,
hűtőszekrény, nejlonzsákok.
8 Az én pajzsom az Istennél
van, aki még azt hiszi,
kard ellen kell védekeznie.
9 Az Isten igaz bíró, és olyan,
aki mindennap haragszik.
10 Mit csinálhatnék a haragoddal?
Mit csinálhatnék az
igazságosságoddal?
11 Tényleg őnekik van igazuk,
akiket földicsőítesz?
12 Tényleg a gonoszt bünteted?
13 Érj utol egy űrhajót —
az még mindig könnyebb,
mint helyesen bíráskodni.
14 Tudom, hogy sokszor
az időre bízod, de nekünk
nincs annyi időnk.
15 Tényleg nem lehetett volna
ennél jobb, igazságosabb,
vagy legalább barátságosabb
világot teremteni?
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XIX. zsoltár
1 Kié a mennyek országa?
2 Az egek beszélik Isten dicsőségét,
és kezének munkáját hirdeti
az égboltozat.
3 Kié a menny? A halottaké
vagy a meg sem születetteké?
A szellemeké vagy a meteoroké?
Lakható egyáltalán? Olyan mint egy istálló,
de jászol nélkül? Luxusszállóra
emlékezetet, de tévé nélkül?
Börtön talán, de börtönőr nélkül?
Olyan mint egy magtár, ahol
az angyalok zsákokba vannak
töltve? Napszél-bejárta termei
sötétek vagy világosak?
4 Nap a napnak mond beszédet,
az éj az éjnek ad jelentést.
5 Jelentés nélküli éj a földön.
Benne az Osztatlan keze munkája,
törékeny űr-üvegből csiszolt égitestek.
Aztán fölhangzik a nap beszéde,
és átvilágít mindent. Csak egy Kőszikla áll
sötéten, komoran, kophatatlanul.
Körülötte, mint a tenger, hullámzik a táj.
Hullámzik a világ szövete és fölgyűrődik.
6 Az Úr törvénye tökéletlen.
Az Osztatlan törvénye csupa hiba.
A Kőszikla törvénye elveszett.
7 Az Úr rendelései helytelenek.
Az Osztatlan szándéka hely nélkül való.
A Kőszikla nem akar semmit.
8 Az Úr ítéletei változtathatók.
Az Osztatlan véleménye különvélemény.
A Kőszikla nem velük vitázik.
9 Legyen kedvedre való bármilyen beszéd.
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XX. zsoltár
Áldáskívánások

1 Hallgasson meg téged a kőszikla,
és nyíljon meg gondolataid előtt,
tévedéseidet szűrjék át a kavicsok,
butaságod váljon humusszá,
sötétséged fekete földdé,
és hajtsanak belőle növények,
de nemcsak ördögbogáncs,
hanem árvalányhaj is.
2 Küldjön néked segítséged
az oszthatatlan, legyen egy része
a tiéd, és a többi se legyen másé,
úgy hogy elzárhassa előled.
Persze te se rejtsd el azt a kis
darabot, amit belőle kaptál.
3 Emlékezzen meg rólad
az örökkévaló akkor is,
ha nem áldozol neki ételt,
de még időt és gondolatot se sokat.
Ne vegye közönyöd tagadásnak,
tagadásod ellenségességnek,
félelmeid hitnek, hited hazugságnak.
4 Csak azt ne várd, hogy minden
kérésed teljesítse, de azt se,
hogy látványosan elutasítsa
valamelyiket, és hinni végre
a dac hozzásegítsen.
5 Ezek autókban bíznak, amazok
számítógépekben, vagy csak
egyszerűen egy játékállatban,
mi elveszítjük bennük a bizalmunkat,
csak magunk maradunk magunknak,
és az már ő, az egy, a fél, a százezred,
az oszthatatlan.
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